اخبار

احتمال بازگشت محدودیتها؛

پروتکلهای بهداشتی توسط اصناف رعایت نمیشوند

افزایش  ۱۵تا  ۲۶درصدی حقوق
مستمری بگیران تامین اجتماعی

باتصویبهیاتوزیران،مستمریبازنشستگان
و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در
سال  ۱۳۹۹افزایش یافت.به گزارش ایسنا و به
نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری،
بر این اس��اس ،از اول فروردین امسال کلیه
مستمریهای بازنشس��تگی ،ازکارافتادگی و
مجموع مس��تمری بازماندگان و مش��موالن
قان��ون تامین اجتماع��ی که تا پایان س��ال
 ۱۳۹۸برقرار شده افزایش یافت.بر اساس این
ق امسال برای دریافت کنندگان
گزارش ،حقو 
حداقل مستمری و سایر افرادی که به نسبت
پرداخت حق بیمه برقرار شده است به میزان
 ۲۶درصد و برای سایر سطوح باالتر از حداقل
مستمری به میزان  ۱۵درصد مستمری آنان
در پایان اسفند ماه سال  ۱۳۹۸به عالوه مبلغ
ثاب��ت یک میلیون و  ۶۶۰ه��زار و  ۱۴۰ریال
افزایش می یابد.
طرح ترافیک خبرنگاران
فعال اعتبار دارد

مدیر ساماندهی محدوده و طرحهای ترافیکی
پایتخ��ت از ادامه اعتبار طرح ترافیک س��ال
گذشته خبرنگاران تا زمان تخصیص سهمیه
س��ال جاری خبر داد.به گ��زارش فارس ،عمار
س��عیدیانفر درباره س��همیه ط��رح ترافیک
خبرنگاران اظهارداش��ت :تا زمانی که سهمیه
طرح ترافیک س��ال  ۹۹خبرنگاران تخصیص
داده نش��ود ،طرح ترافیک خبرنگاری سال ۹۸
اعتب��ار دارد.وی تصریح ک��رد :در حال حاضر
مدارک بارگذاری ش��ده خبرنگاران در سامانه
در حال بررس��ی اس��ت و به تدری��ج معرفی
نامه رس��انهها نیز ارسال میش��ود .مدیر واحد
س��اماندهى محدوده و طرح.ه��اى ترافیکى
اظهار داشت :پس از بررسى مدارک خبرنگاران،
تهران من به مدت یک هفته مجددا باز
سایت
ِ
خواهد شدکه آندسته از خبرنگارانى که نقص
مدارک داشته و یا مدارکشان نیازمند ویرایش
اس��ت ،امکان ویرایش و بارگ��ذاری مدارک را
خواهند داشت .سعیدیان فر ادامه داد :تخصیص
س��همیه خبرنگاران از سوى کمیتهای  ٧نفره
متش��کل از معاونت حمل و نق��ل و ترافیک
 ٢نفر نماینده از کمیس��یون عمران و حمل و
نقل و کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای
شهر تهران ،معاونت مطبوعاتى وزارت فرهنگ
و ارش��اد ،انجمن صنفى روزنامه نگاران استان
تهران،انجمن صنفى رس��انه هاى غیر دولتى
و انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتى ایران در
حال انجام اس��ت.به گفته وی پ��س از اعالم
تخصیص س��همیه طرح ترافیک خبرنگاران،
تخصیص کارت بلیت مترو هم صورت خواهد
گرفت که جزئیات آن متعاقبا اعالم خواهد شد.
 9درصد از ورودیهای مترو در
معرض خطر وقوع سیالب

مدیرعامل شرکت مترو تهران گفت 9 :درصد از
ورودیهای مترو در معرض خطر وقوع سیالب
قرار دارد.به گزارش فارس ،علی امام مدیرعامل
ش��رکت مترو تهرات درباره اتم��ام مطالعات
تحلیل ریس��ک س��یالب و احتمال ورود آن
به ایستگاهها و کارگاههای مترو اظهارداشت:
س��ال گذش��ته به بررسی تمام ایس��تگاهها و
کارگاههای مترو تهران پرداخته ش��د و در این
مطالعه نقاط احتمالی که امکان بروز مش��کل
در آنها وجود دارد در 6دسته بر اساس اولویت،
اصالح و ردهبندی شد.امام عنوان کرد :در این
مطالعه در مجموع 275 ،نقطه از ایستگاهها و
کارگاههای مترو مورد بررسی قرار گرفته است
که بر اساس نتایج به دست آمده حدود  9درصد
از ورودیها در معرض خطر وقوع س��یالب و
 73درصد نیز فاقد این مشکل است.مدیرعامل
شرکت مترو افزود :اعداد به دست آمده بیانگر
این است که خوشبختانه تعداد اندکی از ورودی
ایستگاه های مترو تهران هنگام وقوع احتمالی
سیالب در معرض خطر آب گرفتگی قرار دارند
که میتوان در مجموع آنها را در  24نقطه دسته
بندی کرد.امام عنوان کرد :با انجام این مطالعه
در صورت وقوع احتمالی سیالب در شهر تهران
میدانیم که کدام یک از ایستگاهها و کارگاهها
در معرض خطر س��یالب و آب گرفتگی قرار
دارند؛ در نتیجه اقدامات مورد نیاز را به سرعت
انج��ام خواهیم داد.وی ب��ا بیان این که برخی
از اقدام��ات در این خصوص نیازمند گذر زمان
اس��ت ،اظهار ک��رد :این اقدامات باید توس��ط
سازمانها و دستگاههای مختلف انجام شود که
طی بررسی های انجام شده در برخی از نقاط
شهر نیاز به اصالح اَنها توسط معاونت خدمات
شهری و همکاری شهرداری مناطق هستیم.
مدیرعامل ش��رکت راه آهن شهری تهران و
حومه (مترو) با اش��اره به بخشنامه شهرداری
تهران در م��ورد ض��رورت مدیریت یکپارچه
و جامع س��یالب ش��هری ،اظهار ک��رد :تهیه
طرحهای بهبود ظرفیت هیدرولیکی و وضعیت
عملکردی مجاری جمعآوری آبهای سطحی
که مجاور ورودی ایستگاههای مترو قرار دارند،
مستلزم همکاری معاونتها و نهادهای متولی
در شهرداری تهران بر اس��اس اولویت بندی
نتایج مطالعات تحلیل ریسک سیالب است.

استاندار تهران گفت :میزان شیوع و انتقال
بیماری کرونا اگ��ر از یک حدی عبور کند،
مجبور خواهیم شد ،برخی از محدودیتها را
دوباره اعمال کنیم.انوشیروان محسنیبندپی
توگو با ایلنا در پاسخ
استاندار تهران در گف 

به س��والی مبنی بر اینک��ه آیا پروتکلهای
بهداشتی در اصناف رعایت میشوند؟ گفت:
اتحادیهها خودش��ان نسبت به بازگشاییها
درخواس��ت کردن��د و ما با درخواس��ت آنها
موافقت کردیم و از آنها این تعهد اخالقی را
گرفتیم که خودشان بر رعایت پروتکلهای
بهداشتی نظارت داشته باش��ند.او ادامه داد:
اوایل بازگشایی اصناف رعایت پروتکلهای
بهداش��تی خوب بود ،ام��ا االن پروتکلها

رعای��ت نمیش��ود و از این مس��اله راضی
نیستیم .اوایل فروشندهها به مساله بهداشت
و رعایت آن کنترل و مدیریت داش��تند و بر
ورود مشتریها به مغازهها نظارت بیشتری
بود و با رعایت فاصلهگذاری انجام میشد،
ام��ا اکنون ای��ن موارد رعایت نمیش��ود و
عواق��ب آن ش��امل ح��ال خ��ود اصناف و
مراجعهکنندگان خواهد شد و ضررهایی بعد
متوجه آنها خواهد شد.استاندار تهران ادامه

داد :نمیخواهی��م وارد موضع عکسالعمل
شویم و از آنها خواهش میکنیم کمک کنند
تا از این شرایط گذر کنیم.بندپی در خصوص
اینکه خواهش کردن و جدی نبودن در اجرای
پروتکلها باعث کاهش حساسیت مردم در
رعایت پروتکلها میشود ،اظهار داشت :ما
معتقدیم در اپیدمیها نباید خواهش کرد ،اما
در مجموع هم��کاری اصناف و مردم موثر
بوده است و خود آنها پیشقدم شدند و ما نیز

این نظر را داریم که کارهای مردم را باید به
خود مردم واگذار کنیم و از آنها در مشکالت
کمک بگیری�� م و به آنها تکلیف کردیم که
این مساله را جدیتر بگیرند.استاندار تهران
در پاسخ به این سوال که کدام مشاغل طی
مدتی که از شیوع کرونا میگذرد ،بیشترین
آسیب را دیدهاند ،اظهار داشت :همه مشاغل
خدماتی آسیب دیدهاند ،رستورانها ،تاالرها،
تورهای گردشگری نیز آسیب دیدهاند.

شکایت  ۴۴۰۰خانواده؛

ثبت حدود  ۱۹۵۰تخلف دریافت وجه از والدین در حین ثبتنام

گروه اجتماعی  :مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به
ش��کایات وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد که در سال
تحصیلی گذشته نظارت بر فرایند ثبت نام انجام شده است
و  ۲۸ه��زار و  ۵۳۴بازدید ص��ورت گرفت که از این تعداد،
 ۱۹۴۸تخل��ف دریافت وج��ه ۷۸۷ ،تخلف محدوده بندی
ثبت نام و  ۱۴۹تخلف مربوط به ش��رط معدل بوده است.
زهرا مظفر در نشستی خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد:
در سوم اردیبهشت ماه س��ال  ،۹۹وزیر آموزش و پرورش
برنام��ه عمل وزارتخانه را ابالغ ک��رده و این اداره کل نیز
ماموریتهایی برعهده دارد که از جمله آنها میتوان به رصد،
ارزیابی و ارائه اطالعات به س��امانه دولت در س��طح ملی
است.وی با اشاره به برگزاری جشنواره شهید رجایی افزود:
ارتقای سطوح ارزیابی مدنظر ما بوده که تا سطح منطقه و
مدرس��ه نیز تعریف شده است .بیش از یک میلیون و ۸۰۰
هزار ش��اخص در سطح مناطق و مدارس احصاء و ارزیابی
شده تا جایگاه ما در مقایسه با سایر دستگاهها مشخص و
در نهایت رتبه دس��تگاه از سوی سازمان اداری استخدامی
اعالم شود.

وجه ۷۸۷ ،تخلف محدوده بندی ثبت نام ۱۴۹ ،تخلف شرط
معدل ۱۱۱۱ ،تخلف عدم اطالع رس��انی ۲۸۳۲ ،بازخورد
مکتوب به مدیر ۴۸۶ ،بازگش��ت وجوه ۳۴ ،لغو ابالغ مدیر
مدرس��ه و  ۶۱پرونده ارجاع پرون��ده مدارس غیردولتی به
شورای نظارت بر مدارس غیردولتی ثبت شد.

میزان تخلفات کاهش پیدا کرده است


مظفر با بیان اینکه نظارت و ارزیابی درنهایت باید منجر به
بهبود عملکرد و بازدهی دستگاه شود گفت :در برنامه جامع
اصالح نظام اداری دو ماموریت مدیریت عملکرد و صیانت
از حقوق مردم برعهده این اداره کل گذاش��ته شده است.
برای مقابله با رشوه و فساد بازرسان ویژه معرفی میشوند
که برای شناسایی موارد تخلف در راستای اجرای ماده ۹۲
قانون مدیریت خدمات کشوری به استانها اعزام می شوند.
وی ادامه داد :در سال گذشته برنامه آموزشی مربوط در سه
جلسه ستادی ۳۲ ،جلسه استانی و بیش از  ۷۰۰جلسه درون
اس��تانی برگزار شد .میزان تخلفات سال گذشته بر اساس
گزارشهایی که دریافت کردهایم ،کاهش یافته است .این
جلسات در سال جاری نیز استمرار خواهند یافت.مدیرکل
ارزیابی عملکرد و پاس��خگویی به شکایات وزارت آموزش
و پرورش با اشاره به اینکه در حوزه نظارت ،پایش عملکرد
برنامههای ابالغی برعهده این اداره کل است گفت :تعداد
 ۳۹ه��زار و  ۴۸۶کار نظارتی تا قبل از تعطیلی مدارس به
علت کرونا انجام شد و بیش از  ۸۰۰۰نفر در سال گذشته
و هم اکنون به عنوان کمیته س�لامت اداری و صیانت از
حقوق مردم انتخ��اب و فعالیت میکنند تا بر امر ثبت نام
مدارس نظارت داشته باشند.وی ادامه داد :در سال تحصیلی
گذش��ته نظارت بر فرایند ثبت نام انجام شده است و ۲۸
هزار و  ۵۳۴بازدید صورت گرفت که  ۱۹۴۸تخلف دریافت

 ۱۴هزار و  ۳۳۱گزارش تخلف ثبت شده است


مظفر با اش��اره به میزان ش��کایات ثبت ش��ده در سامانه
پاس��خگویی به شکایات در سال تحصیلی گذشته گفت:
 ۱۴هزار و  ۳۳۱گزارش تخلف ثبت ش��ده در س��امانه را
برررسی کردیم که  ۵۷۸۲شکایت مربوط به حوزه اداری،
 ۲۴۴۳شکایت آموزشی ۵۴۸ ،شکایت در حوزه پرورشی،
 ۴۴۰ش��کایت در حوزه ثبت نام ۸۵۸ ،ش��کایت در حوزه
مالی و رفاهی و  ۳۷۰۶ش��کایت غیرمالی اس��ت .وی با
اشاره به شکایات حوزه ثبت نام که در سامانه پاسخگویی
به ش��کایات ثبت ش��ده اس��ت افزود :از مجم��وع ۴۴۰
ش��کایت در حوزه ثبت نام اخ��ذ وجه غیرمجاز؛ در هنگام
ثبت ن��ام در مدارس دولتی ۱۲۴م��ورد ،اخذ وجه مازاد بر
ش��هریه در مدارس غیردولتی  ۴۶مورد ،اخذ وجه مازاد در
مدارس س��مپاد  ۱۲مورد ،اخذ وجه مازاد در مدارس شاهد
 ۱۲مورد ،ش��کایت از س��رویس مدارس  ۱۵مورد و عدم
رعایت محدوده بندی ثبت نام  ۲۳۱مورد بوده اس��ت که
ظرف هفت تا  ۱۰روز رس��یدگی ش��د و به شاکیان پاسخ
دادیم.مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
وزارت آموزش و پ��رورش با بیان اینکه تیمهای نظارتی
تش��کیل ش��دهاند گفت :دو تیم  ۹نفره در ادارات تهران و
شهرستانهای تهران تشکیل شدهاند .در راستای مصوبات

داد :آموزش مجازی جایگزین ش��ده که البته کیفیت آن
با آموزش حضوری یکسان نیس��ت .چارهای جز این کار
در شرایط موجود نداشتیم ،از طریق انجمن اولیاء هم وارد
عمل ش��دیم و  ۹۰هزار شماره اعضای انجمن را دریافت
کردیم تا ارزیابی از بازخورد این تماس ها هم داشته باشیم
که آنها هم این آمار را به ما دادند که  ۸۰درصد از آموزش
مجازی بهره بردند.مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به
شکایات وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد :البته معلمان
روس��تایی و عش��ایری ما هم ایثار و فداکاری کردند و در
مواردی که دسترسی به آموزش مجازی نداشتیم معلمان
آموزش حضوری را ادامه دادند.مظفر در ادامه به ذکر مثالی
درباره پیگیری های انجام شده از شکایات مردمی پرداخت
و گف��ت :در بهمن  ۶۰۰ ،۹۸میلیون تومان پولی که یک
مدرسه بابت خدمات از والدین دریافت و این خدمات ارائه
نش��ده بود را به والدین برگرداندیم .وی در پاسخ به اینکه
چرا نظارت نامحس��وس از مدارس انجام نمیشود اظهار
کرد :نظارت بازرس��ان ما به طور مرتب انجام میش��ود و
همانطور که اعالم کردیم س��ال گذشته بیش از  ۳۸هزار
کار نظارتی و بازدید انجام شد .مطمئن باشید اگر گزارشی
به دست ما برسد امکان ندارد تا به نتیجه نرسیده باشد از
آن صرف نظرکنیم .اکنون هیچ گزارش بایگانی ش��دهای
نداریم.مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
وزارت آموزش و پرورش درباره برخی اعتراضات مربوط به
شرکت در آزمون انتصاب و انتخاب مدیران گفت :برخی
مدیران امکان ثبت نام در س��امانه را نداشتند و برخی به
دلیل ش��رایط سنی از سامانه حذف شدند اما به هر طریق
رایزنیهایی انجام شد و احتمال می رود که آزمون مجددا
برگزار شود.

کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم و شهروندان
چند اقدام در س��ال  ۹۹انجام دادیم که از جمله آنها تهیه
متن اس��ترداد وجه در موارد مختلف در ایام تعطیلی کرونا
است .این بخش��نامه تهیه و  ۲۲خرداد به استانها ابالغ
شده اس��ت تا اگر مدارسی خدماتی در ایام تعطیلی انجام
ندادهان��د ،وجوه را بازگردانند و یا در ش��هریه س��ال آینده
محاسبه کنند.
آغاز نظارت بر شناسایی افراد دارای تعارض منافع در

آموزش و پرورش

وی در ادام��ه درباره موضوع تع��ارض منافع در آموزش و
پرورش تصریح کرد :بخش��نامه تعارض منافع اخیرا ابالغ
شده و یکی از ماموریتهای ما به این امر برمیگردد؛ اقدام
به گزارش��گیری از اس��تانها کردهایم .فرصت دوماههای
داریم تا افرادی که مش��مول هستند و مسئولیتی دارند را
اعالم کنیم که یا حکمش��ان لغو می ش��ود و یا خودشان
باید کن��ار بروند .تا آخر مرداد گ��زارش مربوط را به وزیر
ارائه میدهیم.وی درباره چگونگی ثبت ش��کایت والدین
در س��امانه پاس��خگویی به ش��کایات گفت :شاکی می
تواند مش��خص کند که منطقه پاسخگو باشد یا استان و
یا س��تاد .حتی اگر فرد ،منطقه را ه��م انتخاب کند ما در
ستاد آن را رویت می کنیم تا حتما پاسخگویی انجام شود.
مظفر با بیان اینکه چه��ار فرم اطالعاتی در ایام کرونا به
مدارس دادیم تا ارزیابی از وضعیت آنها داشته باشیم افزود:
بیش از  ۴۰۰هزار مدرس��ه به این فرمها پاس��خ دادند ،در
این گزارش مش��خص ش��د بیش از  ۸۰درصد معلمان و
دانش آموزان به آموزش مجازی دس��ت یافتند.وی ادامه

ش�رط ارائه وجه خرید کتاب درس�ی هن�گام ثبت نام

تخلف است

به گزارش ایس��نا،وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه
برخی خانواده ها قصد دارند فرزندش��ان را در س��ال آینده
به علت کرونا به مدرسه نفرستند و در خانه درس بخوانند
بیان کرد :س��ه سناریو برای استمرار آموزش در سال آینده
در دست طراحی است .اینکه بگوییم دانش آموزی خودش
در خانه بماند و درس بخواند امکان پذیر نیس��ت و دانش
آموزان تابع قوانین هستند .آموزش و پرورش در سناریوها
همه جوانب را درنظر می گیرند.مظفر درباره الزام دریافت
وجه کتاب در حین ثبت نام گفت :ثبت س��فارش اینترنتی
به شیوه فردی و گروهی در حال انجام است و ثبت نام در
مدرسه به شرط ارائه وجه خرید کتاب ،تخلف است.

نباید با انجام تغییرات کاربری به فکر افزایش سود بود ؛

هشدار آتشنشانی درباره تغییرات کاربری ناایمن در بافت بازار

سخنگوی سازمان آتشنش��انی و خدمات ایمنی شهرداری تهران نسبت به
انج��ام تغییرات کاربری به صورت غیرقانونی و نا ایمن در بافتهای قدیمی
و بازارها هشدار داد.سید جالل ملکی در گفتوگو با ایسنا ،در این باره اظهار
کرد :یکی از دالیل تغییر کاربریهای نا ایمن و خارج شدن محل ساختمان
از حالت مسکونی افزایش وسعت بازارها در شهر است .وی ادامه داد :وسعت
بازار تهران از حدود  ۱۰۰س��ال گذش��ته تا کنون افزایش چشمگیری یافته
اس��ت ،همین امر موجب ش��ده که بازار گس��ترده تر ش��ود و مناطقی که در
گذش��ته مسکونی محسوب میش��ده حاال قلب بازار تهران است.سخنگوی
س��ازمان آتشنش��انی تهران اظهار کرد :یکی از دالیل تغییر کاربریها این
اس��ت که مراکز تجاری گس��ترده شده است با گسترده ش��دن بازارها برای
مالکانی که خانههایشان در دل بازار قرار گرفته است ،از نظر مالی به صرفه
تر است که تغییر کاربری بدهند؛ چرا که اگر مالک خانه ای  ۲۰۰متری داخل
بازار که  ۱۰اتاق دارد را به صورت تجاری اجاره بدهد برایش به نسبت اجاره
مس��کونی سود بیشتری خواهد داش��ت .وی با تاکید بر اینکه تغییر کاربری

مشکل نیست و در راستای اهداف شهری اقدامی طبیعی است ،گفت :مشکل
اصلی تغییر کاربریهایی اس��ت که بدون اخذ مج��وز و بدون رعایت ایمنی
انجام میش��ود .ملکی با بیان اینکه س��ایر بازارها نیز ش��رایط مشابهی دارد،
تصریح کرد :تغییر کاربری در راس��تای تغییر اهداف ،درس��ت است؛ اما باید
مجوزهای الزم اخذ ش��ود .به عنوان مثال در خیابان جمهوری بس��یاری از
س��اختمانها که در گذشته مس��کونی بودند حاال کارگاههای تولید پوشاک،
کیف و کفش و ...هستند؛ در حالی که در سند آنها کاربریشان مسکونی قید
ی برق کارگاهها باید بسیار
اس��ت .در حالی که نوع ساخت اتاقها و سیمکش 
متفاوت باشد.سخنگوی سازمانآتشنشانی تهران گفت :در برخی از موارد به
غیر از کارگاهها انبارهایی ایجاد میشود که مواد خطرناک در آنها نگهداری
میش��ود ،تا چند سال گذشته خیابان ناصرخسرو ،محدوده دارو فروشها بود
که خوش��بختانه ساماندهی مش��اغل به بخش قابل توجهی از این کسب و
کاره��ا ورود ک��رد اما پیش از آن زمانی که حری��ق رخ میداد به علت وجود
این دس��ته از مواد ش��یمیایی حتی انفجارهایی نیز رخ میداد.وی با اشاره به

ش گرفتن یک انبار ذغال که طی روزهای اخیر اتفاق افتاد گفت :طی این
آت 
حریق ذغال ها سوخته و به کف رسیده بود .ساختمان به ظاهر مسکونی اما با
کاربری انبار ذغال و بسیار قدیمی بود که حریق از طریق شیروانی طبقه سوم
در حال گس��ترش به س��اختمان مجاور بود؛ این در حالیست که آتشسوزی
اصلی در طبقه منفی یک رخ داده بود.ملکی اظهار کرد :مردم تصور میکنند
که این اتفاق ها بس��یار نادر است و در شرایط خیلی خاص اتفاق میافتد اما
اگر تغییر کاربریها به صورت نا ایمن ایجاد شود وقوع حادثه بسیار محتمل
اس��ت.وی افزود :نباید با انجام تغییرات کاربری به فکر افزایش سود بود؛ اما
برای خرج کردن در راستای ایمن سازی ،اقدامی انجام نداد .حفظ جان آدمها
در اولویت است ،بسیاری تصور میکنند که الزام افراد به ایمن سازی سنگ
اندازی در راه درآمد زایی آنها اس��ت ،در حالی که این توصیهها برای حفظ
جان و مال افراد اس��ت و عدم رعایت ایمنی ،پیامدهای منفی دارد .اینها از
مشکالتی است که در بافتهای قدیمی و بازارها بسیار دیده میشود .بنابراین
حتما باید مجوزهای الزم در خصوص تغییرات کاربری اخذ شود.

کاهش سالیانه  ۱۰سانتیمتری تراز آب در خزر؛

شناسایی  ۴۴محدوده پرخطر فرونشست در کشور

رییس س��ازمان نقش��هبرداری کش��ور از شناسایی ۴۴
محدوده پرخطر به لحاظ میزان نرخ فرونشست توسط
این س��ازمان خب��ر داد و گفت :اس��تانهای تهران و
اصفهان از جمله حادترین مناطق از نظر نرخ فرونشست
س فرونشست کشور
است؛ از این رو نسبت به تهیه اطل 
اقدام کردیم.
دکت��ر مس��عود ش��فیعی در گفتوگو با ایس��نا ،زلزله،
آتشفش��ان ،س��یل و فرونشس��ت زمی��ن را از جمل��ه
مخاط��رات طبیعی ایران نام برد و گفت :در دو س��ال
اخیر ،مطالعات تعیین نرخ فرونشست به ما سپرده شده
و سازمان نقشهبرداری کش��ور بر پایه اندازهگیریها و
دادههای خود طی  ۱۵سال اخیر  ۴۴محدوده پرخطر در
کش��ور را شناسایی کرده است.وی فرونشست را ایجاد
تغییرات ارتفاعی بر روی زمین دانست و یادآور شد :پس
از شناسایی محدودههای فرونشست ،زمینشناسان بر
اساس این دادهها ،میزان خطر و اینکه آیا احتمال ایجاد
فروچاله وجود دارد یا خیر را مورد تحلیل قرار میدهند.

ش��فیعی ،شناسایی نقاط متاثر از پدیده فرونشست را از
چهار روش “ترازیابی دقیق”“ ،استفاده از ایستگاههای
دائ��م ژئودینامی��ک”“ ،ثقلس��نجی”(گراویمتری) و
“تداخلسنجی دادههای راداری ماهوارهای” عنوان کرد
و یادآور ش��د :ایستگاههای شبکه ژئودینامیک سازمان
نقشهبرداری ،هر  ۱۰تا  ۳۰ثانیه یک بار تغییرات پوسته
زمین را گ��زارش و ثبت میکند و در صورت در اختیار
داش��تن امکانات بیشتر باید زمان ارسال دادهها یک یا
دو ثانیه باشد.وی افزایش تراکم این شبکه را از الزامات
این حوزه دانست و گفت :شناسایی  ۴۴پهنه فرونشست،
عمدت ًا محصول تکرار کار ترازیابی ما طی  ۱۵سال اخیر
بوده استشفیعی از اجرای برنامه جدید در زمینه ترازیابی
سطح زمین در این سازمان خبر داد و اظهار کرد :از دو
سال گذش��ته به کمک تداخلسنجی دادههای راداری
در این زمینه شروع کردیم و نتایج این دادهها نشان داد
که نرخ فرونشست در جنوب غربی تهران طی  ۱۵سال
اخیر ،سالیانه حدود  ۳۰سانتیمتر است.رییس سازمان

نقش��هبرداری کش��ور ،با بیان اینکه تهیه اطلسهای
فرونشست در بازههای زمانی مشخص را در دستور کار
داریم ،خاطر نشان کرد :تهیه این اطلسها برای تهران،
س��االنه بوده و برای استانی مانند خراسان رضوی که
جزو استانهای پرخطر است ،دو اطلس فرونشست در
بازههای دو ساله و پنج ساله تهیه کردیم.شفیعی ،تهیه
اطلس فرونشس��ت اس��تان قم را از دیگر اقدامات این
سازمان عنوان کرد و یادآور شد :استانهای “تهران” و
“اصفهان” از جمله حادترین محدودههای کشور از نظر
نرخ فرونشس��ت اس��ت ،به گونهای که در برخی موارد
متاس��فانه این پدیده ،زیرساختهای حیاتی ،جادهها و
فرودگاهها را تحت تاثیر قرار داده اس��ت .عالوه بر آن
فروچالههایی که در دش��تهای اس��تان همدان ایجاد
ت باشد .البته هر
ش��د ،میتواند متاثر از پدیده فرونشس 
فرونشس��تی منجر به فروچاله نمیشود و حتی ممکن
اس��ت هی�� چ گاه تغییر ارتفاعی در محدوده وس��یع رخ
ندهد ،ولی ناگهان در اثر آبشستگی ،حفاری یا دالیل

دیگر فروچاله پدید آید.وی در خصوص نوس��انات آب
دریای خزر و خلیج فارس ،با بیان اینکه درباره کاهش
س��طح آب دریای خزر نکته قاب��ل توجهی وجود دارد،
گفت :به منظور بررس��ی سطح نوسانات آب در دریای
خزر و خلیج فارس ایس��تگاههای جزر و مدسنج نصب
شده اس��ت که تغییرات ارتفاعی آب(تراز سطح آب) را
در طول شبانهروز اندازهگیری و ثبت میکنند .عالوه بر
آن نرمافزاری را در این زمینه توس��عه دادیم.شفیعی با
بیان اینکه میزان عقبرفت آب دریای خزر مقدار قابل
توجه اس��ت ،یادآور شد :آب دریای خزر سالیانه بهطور
متوس��ط  ۱۰س��انتیمتر پایین میرود.رییس سازمان
نقش��هبرداری “پایش مداوم تغییرات پوس��ته زمین” و
“تغییرات سرزمینی” را از وظایف این سازمان دانست و
یادآور ش��د :در این راستا ما با تهیه نقشههای مورد نیاز
قادریم گس��ترش شهرها و ساخت و سازهای مختلف،
زیرس��اختها ،محدودهه��ای جنگلی ،مراتع و س��طح
آبگیرهای داخلی را ب ه صورت دورهای پایش کنیم.
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اخبار حوادث
عامالن فروش سالح اینترنتی در
پایتخت زمین گیر شدند

رئی��س پایگاه چهارم پلی��س امنیت پایتخت
از دس��تگیری  2ت��ن از عوامل تهیه و فروش
س�لاح دراینترنت خبر داد.سرهنگ “ مهدی
تاجی��ک “ در گف��ت و گو با پای��گاه خبری
پلیس اظهار داش��ت :طی یک سری اقدامات
اطالعاتی و ردزنی های انجام ش��ده  2تن از
عوامل فروش س�لاح در فض��ای مجازی در
شهرستان کرمانشاه شناسایی و تحت مراقبت
قرار گرفتند.رئیس پایگاه چهارم پلیس امنیت
تهران بزرگ ادامه داد :طی عملیاتی منسجم و
استفاده از شگردهای خاص پلیسی هر  2متهم
حین انجام معامله در تهران دس��تگیر شدند.
س��رهنگ تاجیک با اشاره به اینکه از متهمان
مقادیری س�لاح کمری و مهمات کشف شد
تصریح کرد :پرونده ای در این زمینه تشکیل و
در دست بررسی است.
کشف  ۷میلیاردی گوشیهای قاچاق
در پایتخت

رئیس کالنتری  ۱۷۶حسن آباد از کشف یک
هزار و  ۱۹۰دس��تگاه تلفن هم��راه به ارزش
 ۷میلی��ارد و  ۱۴۰میلی��ون ریال خب��ر دادبه
گ��زارش ایلنا ،س��رگرد «جواد قرب��ان زاده»،
اظهار داش��ت :ماموران کالنتری  ۱۷۶حسن
آباد حین گش��ت زنی در حوالی جاده قدیم به
یک دس��تگاه خودور نیسان مشکوک شده و
دستور ایست صادر کردند.وی افزود :ماموران
در بررسی بیشتر و بازرسی از این خودرو یک
هزار و  ۱۹۰دستگاه تلفن همراه فاقد فاکتور و
مجوزهای گمرکی کشف کردند.قربان زاده با
اشاره به اینکه متهم در تحقیقات بعدی اظهار
داشت ،این گوشی ها را به درخواست فردی از
مرز های شهرهای جنوبی کشور تهیه و قصد
داشت به شهری دیگر در غرب کشور تحویل
ده��د ،گفت :کارشناس��ان ارزش ریالی اموال
کشف ش��ده را  ۷میلیارد و  ۱۴۰میلیون ریال
برآورد کرده اند و متهم به همراه اموال کشف
شده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.
دستگیری رماالن در فضای مجازی

رئیس پلیس فرودگاه کش��ور از دستگیری دو
رم��ال و دعانویس در فض��ای مجازی خبر داد
که به وس��یله آالت و ادوات شیطان پرستی از
هموطنان اخاذی می کردند.ب��ه گزارش ایلنا،
س��ردار “حس��ن مهری” با اشاره به دستگیری
 ۲رم��ال که در فضای مج��ازی از هموطنان
اخاذی و کالهبرداری می کردند ،اظهار داشت:
در پی رصد همکارانم در پلیس فرودگاه کشور
درفضای مجازی کانالی دارای یک میلیون عضو
شناسایی ش��د که در این کانال تبلیغات برای
رمالی  ،دعانویس��ی و جادوگری تبلیغ می شد؛
گردانندگان این کانال با فریب دادن هموطنان
اق��دام به اخاذی و دریافت وجوهات می کردند.
این مقام ارش��د انتظامی با اشاره به اینکه عده
ای ب��ه بهانه برطرف کردن مش��کالت روحی
و روانی هموطنان از طریق وس��ایل جادوگری
و شیطان پرس��تی اقدام به ارائه مشاوره به آنها
می کنند ،تصریح کرد :بالغ بر ده ها میلیارد ریال
کالهبرداری توسط این افراد صورت گرفته است.
رئیس پلیس فرودگاه کشور بیان داشت :متهمان
پس از ارائه مشاوره به هموطنان از طریق پست
برای آنها لوازمی ارس��ال می کردند که در این
بین ابزارآالت شیطان پرستی و جادوگری نیز به
چشم می خورد.وی ادامه داد :در پی تحقیقات
انجام شده مشخص شد که متهمان خود دچار
مش��کالت روحی و روانی هستند ،حال سوال
این است که چگونه فردی که دارای مشکالت
روحی و روانی اس��ت می تواند مشکالت مردم
را ح��ل کند؟به گزارش پای��گاه خبری پلیس،
س��ردار مهری افزود :عده ای به جای اینکه به
افراد متخصص و پزشکان مجرب مراجعه کنند
به افراد رمال و دعانوی��س رجوع پیدا کردند و
ل��ذا خواهش من از این عزیزان این اس��ت که
برای رسیدگی مشکالت خود به متخصصین
مراجعه کنند تا مورد کالهبرداری قرار نگیرند.
این مقام ارشد انتظامی اظهار کرد :ماموران با
انجام اقدامات اطالعاتی و نیز سرنخ های موجود
موفق شدند مخفیگاه متهمان را در شمال کشور
شناسایی و طی عملیات ضربتی آنها را دستگیر
و با هماهنگی مق��ام قضائی روانه زندان کنند.
رئیس پلیس فرودگاه کشور با بیان اینکه فقط
در یک مورد متهمان از یکی از مراجعین مبلغ
 ۲۰۰میلیون تومان کالهبرداری کردند افزود :از
تمام کس��انی که به طریق رمالی و دعانویسی
از آنه��ا کالهبرداری ش��ده درخواس��ت داریم
تا برای شناس��ایی متهمان ب��ه پلیس فرودگاه
کشور مراجعه کنند ضمن ًا شهروندان می توانند
هرگونه فعالیتی را در این زمینه به سامانه ۱۱۰
گزارش دهند.

